Viimsi valla kaasava eelarve 2020 ekspertide koosoleku protokoll
13.11.2020 keskkonnas Zoom.
Ekspretide töös osalesid: Helen Rives (komisjoni esimees, vallasekretär), Martin Jaško
(avalike suhete osakonna juhataja), Alar Mik (ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja), Elvis
Tõnnison (keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja), Villu Veski (kultuuriosakonna
juhataja), Maiu Plumer (haridusosakonna juhataja), Taavi Valgmäe (kommunaalvaldkonna
peaspetsialist), Imre Saar (transpordi vanemspetsialist), Kalev Eensaar (teede vanemspetsialist)
Protokollis: Liina Mugu (kaasava eelarve projektijuht, volikogu kantselei juhataja)
1.–13. detsembril toimuvale Viimis kaasavasse eelarvsesse esitatud ideede rahvahääletusele
läheb 57 ideed, mille vallavalitsuse moodustatud komisjon valis 86 esitatud idee hulgast.
IDEED, MIS JÄTKAVAD KAASAVA EELARVE PROTSESSIS
1. 55 pingipunkti kergliiklusteedele
Rajada valla kergliiklusteedele juurde 55 pingipunkti. Üks pingipunkt tähendab kattega sillutatud
ala, millele on paigaldatud seljatoega pink. Pingipunktide juurde rajamine oleks küladeülene
tegevus ja kataks kogu valda.
2. Liikumispuuetega inimeste juurdepääs ühiskondlikele hoonetele
Ligipääsetavuse tagamine liikumispuuetega inimestele Viimsi avalikesse hoonetesse kõnniteede mahasõidud ja kaldteed, uste vahetus.
3. Meriste tee valgustus
Valgustada Meriste tee - see annab turvatunde elanikele ja eriti lastele, kes tulevad koolist koju
pimeduses.
4. Parem avalik ruum
Kaasata urbanistid ja liikuvuseeksperdid, et kaardistada olulisemate teede ja kergliiklusalade
puudused Viimsi keskuses ja selle vahetus ühenduses jalakäija ja ratturi perspektiivist ning
koostada lähteülesanne visioonikonkursiks arhitektidele/maastikuarhitektidele või ka
teemaplaneeringuks .
5. Puuduvad ja puudulikud kõnniteed Viimsi keskuses
Kahjuks on nii mõnegi Viimsi keskuse kortermaja esised kõnniteed kas puudulikud või neid
lihtsalt ei ole. Eesmärk on jalakäijate mugav ja turvaline liiklemine.
6. Randvere küla Nurmenuku tee pindamine
Pinnata Randvere küla Nurmenuku tee.
7. Rohekatusega rattaparkla
Luua Viimsi kooli sisehoovi roheline rattaparkla. Rohekatus pakub putukatele ja lindudele
võimalikku toitu ning aitab parandada ümbritseva õhu kvaliteeti. Rattahoidla olemasolu korral
toetab idee jalgrataste kasutamist.

8. Tammneeme sadama sissesõidu süvendamine
Tammneeme sadama juurdepääsutee süvendamine võimaldab jätkata avalikus ruumis asuva
puhkeala korrastamist Tammneeme rannas ning otsustavalt kogukonda kaasata. Eesmärgiks on
pakkuda aadressil Mereääre tee 11 viimsilastele vaba aja veetmiseks turvaline merelepääs.
9. Tamme peatuse kõnnitee
Ettepanek rajada Haabneemes Rohuneeme teele Rohuneeme suuna poolsesse külge kõnnitee
Mere tee ristmikust kuni Sirge tee ristikuni.
10. Tammneeme keskuse bussipeatuse rattaparkla
Tammneeme keskuse bussipeatuse juures võiks olla samasugune rattaparkla nagu Viimsi
keskuse bussipeatustes. Nii saaksid rattaga, kelguga ja tõukerattaga tulevad inimesed jätta oma
vahendid turvaliselt parklasse ja minna bussiga edasi.
11. BMX krossi rada
Rajada Viimsisse BMX krossi rada, mis oleks vaba kasutusega kõigile huvilistele.
Eesmärk on tekitada Viimsi lastele ja ka täiskasvanutele võimalus tegeleda põneva rattaspordi
alaga, millega sobib tutvust teha juba alates 5. või 6. eluaastast.
12. Sise skatepark Viimsis (liidetud sise skatepargi ideega)
Luua Viimsi ja selle ümbruskonna noortele treenimiseks võimalused, et soodustada nende
arengut ning anda võimalus oma hobiga tegeleda. See pole tähtis vaid tippspordi perspektiivist,
vaid väga oluline väljund paljude noorte jaoks, kaasaarvatud riskinoored.
13. Esinduslik mänguväljak
Mänguväljak, kus võimalusi jagub väga erinevas vanuses lastele. Hea pinnakate, väike kohvik,
istumisvõimalused lapsevanematele, koht kus saavad ühtaegu lapsed mängida ning vanemad
omavahel suhelda ja meeldivalt aega veeta.
14. Jõulinnaku rajamine Haabneeme Kooli juurde
Üldjuhul liigub enamus lapsi koolipäeva vältel liiga vähe. Jõulinnak, mille rajamise eelduseks ei
ole suure vaba territooriumi olemasolu, võimaldaks vahetundide ajal panustada nii füüsise
arendamisse ning seeläbi ka vaimu virgena hoidmisse.
15. Kelvingi korvpalliväljaku uuendamine
Kelvingi korvpalliväljaku rekonstrueerimine, sh kaasaegse ja turvalise plastikust väljakukatte
ning uute korvikonstruktsioonide paigaldus.
16. Koera jalutusplats
Koera jalutusplatsi loomine.
17. Kogu pere vabaaja veetmise koht
Koht hõlmaks paljut vabaaja tegevuseks: välijõusaal, pikniku alad, tegevused pisikestele,
kooliealistele, alg- ja põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilastele.

18. Miiduranna külaplats ja mänguväljak
Loodaval Miiduranna külaplatsil ja mänguväljakul oleks igaühele vastavalt oma vanusele ja eale
võimalik midagi teha. Siin saab ennast end liigutada ja sirutada, mängida pinksi ning erinevaid
aktiivseid tegevusi teha.
19. Laste mänguväljak Õuna tee/Pihlaka tee parki
Korrastada Õuna tee/Pihlaka tee park ning rajada laste mänguväljak.
20. Multifunktsionaalne mänguväljak
Multifunktsioonaalne seintega mänguväljak ehk rahvakeeli puur, kus saab harrastada erinevaid
pallimänge.
21. Muudetavate raskustega seadmetega varustatud välijõuväljaku rajamine
Muudetavate raskustega välijõuseadmetega varustatud välijõuväljaku rajamine avardab oluliselt
aastaringset vabas õhus sportimise võimalust.
22. Muuga külaplatsi välijõusaal
Jätkata Muuga külaplatsi edasiarendust vastavalt projektile.
23. Noorte tegevusala
Luua terviklik mänguväljak ning täiendada ala Pargi lasteaia juures, kus hetkel on jalgpalliväljak
ja tenniseväljak, lisades jalgpalli ja tennise juurde laste teiste erialade alad, nt korvpall. Ettepanek
rajada mänguväljak ja skatepark, mida saaks kasutada ka pisemad lapsed alates 2-aastasest (ehk
siis algajate ala, teine ja kolmas tase).
24. Poksinurga rajamine Viimsi Haabneeme/Karulaugu jõulinnaku territooriumile
Teostusena kaks varianti: kas kaasata poksikott olemasolevale linnaku territooriumil olevale
redelite raamile või luua eraldiseisev katusega nurgake.
25. Püünsi kooli mänguväljak
Sarnane väike seiklusrada nagu Merivälja koolis (madal ja ohutu). Kinnitub puude külge, kõrgus
maapinnast umbes 1 m.
26. Püünsi kooli tenniseväljaku välitualett
Püünsi tenniseväljakud ja peagi valmiv korvpalliväljak on aktiivses avalikus kasutuses. Kahjuks
puudub väljakute lähiümbruses tualett.
27. Reinu tee skatepark
Rajada Viimsi poolsaare põhjapoolses osas elavatele lastele ja noortele koht populaarse rula ja
tõukeratta harrastusega tegelemiseks.
28. Snowpark
Antud projekt pakub kultuurilist meelelahutust ning ainulaadset võimalust rõõmsaks ja
kasulikuks ajaveetmiseks sõprade ja lähedaste seltsis värske õhu käes Viimsi vallas.
29. Tennis ja padel + harjutussein ja korvpallirõngad Käärti tee pargialale

Rajada Käärti tee pargialale iseteeninduslik tenniseväljak, padeliväljak + harjutussein ja
korvpallirõngad.
30. Tädu terviseraja profiili muudatus
Muuta veidi Tädu terviseraja profiili suusasilla ehitamisega nii, et tulevikus saaks ringil liigelda
ka number kaheksa kujuliselt. Samuti võiks tekitada tagumise pika sirge peale paar väikest tõusu
ja langust.
31. Uisuplatsi rajamine
Korraldada Viimsis korralik uisuplats, mis võiks olla avatud ning hooajaline, kus jää
puhastatakse regulaarselt, mängiks muusika, hea valgustus, uiskude laenutuse võimalus ning
ideaalis ka kohvik.
32. Viimsi aleviku tenniseseina rajamine
Viimsi aleviku tenniseseina rajamine. Koht, kus igal vabal hetkel saab minna värskes õhus
iseseisvalt tennist harrastama.
33. Advendikontserdid ja aastavahetuse tähistamine
Vabas õhus toimuv jõuluüritus, kus esineksid valla koolid ja huviringid, ansamblid jms. Samuti
võiks valda korraldada vallarahvale vanaaasta õhtul kontserdi.
34. Alevike üldkoosolekute, vanemate (Viimis, Haabneeme) valimiste ettevõtmiste
korraldamine
Alevike vanemate valimine ja vastava teavituskampaania korraldamine
Viimsi ja Haabneeme elanikele.
35. Bändiruum, stuudio
Luua noortele bändiruumid ning paigaldada tehnika muusika salvestamiseks. Akustiline ruum,
kitarrivõimud, bassivõim, trummid ning kõlarid puldi ja mikrofonidega.
36. Külakiige ja varikatusealune Pärnamäe külaplatsile
Täiendada Pärnamäe külaplatsi ühe korraliku vanakooli külakiige ja varikatusealusega.
37. Naissaare Merekindluste jooks
Spordisündmus tutvustab Naissaare loodust ja matkaradu ning militaarajalugu. Ühtlasi annab ka
võimaluse Viimsi valla elanikel tutvuda väikesaarte eluga.
38. Nutikas koolitoidu ülejäägi päästmine ja kogukondlik ümberjaotamine
Koolides jääb toitu üle, aga seda ressurssi saab vastutustundlikult ja mõistlikult ära kasutada.
Idee on pakendada toit portsjoniteks ning sügavkülmutada, mis annab sellele pikema eluea ja
ümberjaotamise võimaluse.
39. Riietumiskabiini paigaldamine talisuplejatele Rohuneeme rannaalale
Paigaldada riietumiskabiin talisuplejatele Rohuneeme rannaalale.
40. Schmidti muuseum Naissaarel

Luua Bernhard Schmidti sünnipaigale temanimeline muuseum, mis kajastaks kuulsa teadlase
elutööd ja saavutusi ning millega tekiks Naissaarele ja sealsesse loodusparki rahvusvahelise
tähtsusega kultuuriobjekt.
41. Soosepa raba loodusõpperada
Täiendada Pärnamäe külas asuvat Soosepa raba loodusrada informatiivsete õppematerjalidega.
Projekt oleks suureks abiks õpetajatele ja kogukonnale loodusväärtuste tundma õppimiseks.
42. Viimsi huvikeskuse saali heli- ja valgustehnika kaasajastamine
Viimsi huvikeskuse saali heli- ja valgustehniline uuendamine, täiendamine ja kaasajastamine.
43. Viimsi Valla (koostöö)pakkumiste portaal
Veebi- ja mobiiliplatvorm, kus on esindatud Viimsi toodete ja teenuste pakkujad, kes soovivad
portaali lisatud olla.
44. Viimsi aleviku jõulinnaku rajamine
Rajada aleviku keskele veehoidla piirkonda jõulinnak, analoog Haabneemega.
45. Viimsi jõuluturg
Jõuluturg kujutab endast väikeseid majakesi, mis on kaunistatud jõuluehetega ja loovad hubast
õhkkonda, milles meie valla käsitöölised ja kodukokad saavad oma toodangut müüa.
46. Viimsi mesila
Luua Viimsi oma mesila. Võimalusel Lubja mäe piirkonda - peale kaurulaugu õitsemist
võimalus saada karulaugu mett.
47. Viimsi uusaasta valgusetendus ja ühine uusaasta vastuvõtt
Luua umbes 15 minutit kestev valguse/video/laser etendus Sõjamuuseumi pargipoolsele
fassaadile.
48. Viimsi diabeedihaigetele lastele hüpokoera koolituse toetus
Hüpokoer aitab diabeedihaigel lapsel päästa elu. Kui lapse veresuhkur on ohtlikult madal tajub
koolituse edukalt lõpetanud koer lõhna ja markeerib (st. annab märku lapse emale või kui
lapsevanemat ei ole läheduses toob lapsele veresuhkru tõstmiseks batooni vms).
49. Moderne soojak saunaga Viimsi kogukonna talisuplejatele
Ehitada Haabneeme randa modernne saunaga riietusruum-konteiner, mis annab talvel tuule ja
pakase eest võimaluse tuulevarjus riietuda.
50. Korrastada Pärnamäe veehoidla ümbrus ja väärtustada veehoidlat kui looduskena
kohta Viimsis
Veehoidla äärne võsa likvideerida, jätta ilusamad üksikpuud, ilmselt ka juurde istutada. Kaldad
puhastada roost ja muudest ebamäärastest kasvudest, Kaldapealsed avatuks ja jalutamiseks
rahvale.
51. Püünsi rannapiirkonna korrastamine

Korrastada Püünsi rannapiirkond, kus surfarid/lohesurfarid purjalaudadega sõidavad. Markeerida
kivid, mis on vee all, teha mugav sissepääs vette. Luua mõnus paik, kus saab istuda ja merd
vaadata
52. Mõisapargi tiik puhastada ja korda teha
Tagada pidev ja ühtlane veetase tiigis, elimineerida kasvavad vetikad ja kasvud, parandada vee
kvaliteeti muutes vesi läbipaistvamaks. Tagada, et tiik vajaks nii vähe hooldust kui võimalik.
53. Viimsi Asulaaed (liidetud kogukonnaaia ideega)
Viimsi Asulaaias on võimalik isiklikus peenrakastis kasvatada hooajaliselt värsket ja
vitamiinirikast toitu. Ühtlasi pakub aed kõigile avatud tegutsemis- ja suhtlemiskohta
54. Viimsi jäätmejaama renoveerimine
Laiendada ja korda teha oma jäätmejaam.
55. Digipööre loovainetes Viimsi valla põhikoolides
Hankida Viimsi valla põhikooli kolmanda kooliastme õpilastele tahvelarvuteid tagamaks parim
võimalik ettevalmistus haridustee jätkamiseks gümnaasiumis.
56. Huvitegevuse ühtne keskkond valla kõigile elanikele (veebis)
Veebileht (keskkond), kuhu on koondatud kõik huvi-, spordi- jm vabaaja tegevusega seonduv
kogu Viimsi valla kohta.
57. Püünsi kooli väliõppeklass
Rajada väliõppeklass, kus oleks võimalik läbi viia erinevaid ainetunde ja huviringe ning
korraldada üritusi.
IDEED, MIS EI JÄTKA KAASAVA EELARVE PROTSESSIS
Idee pealkiri
1a bussiliini pikendamine Karulaugu
bussipeatuseni
Foorijuhtimise süsteemi rajamine
Vehemaa tee ja Aianduse risti

Hansunõmme bussipeatuse kõnnitee

Ekspertkomisjoni seisukoht
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest tegemist pole
ühekordse investeeringu, vaid püsikuluga. Järgnevate
aastate eelarvesse tekivad kulud. Ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest idee elluviimine
vajab tee ümberehitamist koos
projekteerimistöödega, mille maksumus ületab
kaasava eelarve vahendeid. Ümberehitus ja fooride
paigutamine ei ole realiseeritav 2021.a lõpuks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest probleem
lahendatakse Maanteeameti liiklusohtlike kohtade
ohutustamise programmi raames. Nimetatud ettepanek
viiakse ellu riigi poolt eelduslikult perioodi 2021-2022
jooksul. Maanteeamet, kui tee omanik on näinud ette

vahendid. Viimsi vald edastab kaasava eelarve raames
saadud idee täiendavalt Maanteametile.

Kergliiklustee pikendamine
Randvere kooli juures

Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest pole teostatav.
Ületab kaasava eelarve etteantud piirsummat.

Kergliiklustee Randvere Hansunõmme

Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest teelõik on
Maanteeameti poolt porjekteerimisel. Idee tehniline
teostus eeldab minemist erakinnistutele, millega
kaasneb omandisuhete reguleerimise vajadus ja
võimalik, et teemaa sundvõõrandamine, millega
omakorda kaasnevad lisakulud lisaks tee
väljaehitamise maksumusele. Ka ei ole idee ajaliselt
realiseeritav 2021.a lõpuks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest antud piirkonnas
ei kuulu vallale vajalikke kinnistuid, et ühendus luua.
Ettepanek eeldaks transpordimaa moodustamist ja
võimalik, et ka planeerimist ja seetõttu pole see ka
ajaliselt antud 2021.a lõpuks realiseeritav.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest idee elluviimine
on seotud riskidega (kuna tänasel hetkel puudub
projekt ja tehniline lahendus, siis pole teada, kas selles
asukohas üldse on võimalik soovitud kujul
kergliiklusteed lahendada ja välja ehitada) ja seetõttu
ei pruugi idee realiseeruda 2021.a jooksul.
Projekteerimine sõltub lõplikust trassilahendusest ja
kuna see ei ole tehniliselt teada, siis pole ka edasise
lõigu projekteerimine tehniliselt täna teostatav.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat. Pole teostatav 2021.a
jooksul ja kahjustab keskkonda Põhjakonna trepi
juures (puude maha võtmine jne).
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest idee esitaja võttis
ettepaneku täpsustamise käigus idee tagasi.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest Kaluri ja
Rohuneeme tee ristmik on nähtud ette ümber ehitada
Kaluri tee randa suunduva lõigu rekonstrueerimise
koosseisus. Ristmik lahendatakse sarnaselt nagu
ülejäänud ristmikud antud piirkonnas. Kuna tööd
eeldavad suures osas olemasoleva taristu
ümberehitamist, siis toimuvad need tulevikus ja

Kergliiklustee Soosepast valla
keskusesse

Kergliiklustee projekt

Muuga küla kergliiklustee
Põhjakonna trepi juurde eskalaatori
rajamine

Tammepargi lihtsam versioon:
pehme kattega kõnni/jooksurajad
Valgusfoor Kaluri tee ja Rohuneeme
tee ristmikule

sõltuvad arenduspiirkonna ehitustegevusest.
Tehniliselt puudub vajadus foori paigaldamiseks.

Viimsi Gümnaasiumi bussipeatus

Viimsi kooli laste ohutu liikumine

Karulaugu ja Rohuneeme
terviseradade ühendamine
Motorada

Viimsi Padelikeskus

Viimsi ratta- ja rularambile katuse
ehitamine
Kõlakoda Viimsi parki

Laululava

Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest Karulaugu
bussipeatuse vastaspeatus rajatakse 2021. a Randvere
tee sõidutee ümberehituse raames, kuna peatuse
rajamine eeldab suurel mahul olemasoleva taristu
ümberehitust. Vahnedid on ette nähtud teede
investeeringutes. Hankedokumendid koostamisel.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat. Prognoositavalt ei ole
võimalik tee rajada 2021.a lõpuks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest tegemist on olulise
avaliku huviga rajatisega, mis eeldab planeeringu
menetlust ja keskkonnauuringuid. Arvestades
eelpooltoodut ei ole võimalik ideed teostada 2021.a
lõpuks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat. Sõpruse tee 5
spordihoone laiendamine eeldab kas uue
detailplaneeringu tegemist või olemaoleva
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist, peale mida
on võimalik kaaluda täiendava ehitusõiguse määramist
projekteerimistingimustega, kuna kehtiv
detailplaneering ei võimalda soovitud ehitusõigust.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat. Tegemist on Viimsi
mõisapargi kaitsealaga, mille valitsejateks on
Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet. Eeldab
valitsejate nõusolekut. Kui tegemist on olulise avaliku
huviga rajatise või hoonega, siis võib vajalik olla
detailplaneeringu koostamine ehitusõiguse
määramiseks. Ei ole teostatav 2021.a lõpuks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat. Tegemist on Viimsi
mõisapargi kaitsealaga, mille valitsejateks on
Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet. Eeldab
valitsejate nõusolekut. Kui tegemist on olulise avaliku
huviga rajatise või hoonega, siis võib vajalik olla

detailplaneeringu koostamine ehitusõiguse
määramiseks. Ei ole teostatav 2021.a lõpuks.

Põlvkondadevaheline GALERII
RuudiKohvik (Kohvik koertele)

Tõuksi parkimisalade märgistamine

Viimsi Aiakohvik

Viimsi taluturg uueks

Välilava-kõlakoda

Jäätmesorteerimise tiigrihüpe
Viimsi peatänava rajamise
ideekonkursi läbiviimine
Kirsipuude park/allee

Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ei vasta kaasava
eelarve raames püstitatud nõuetele. Avalikud
eelarvevahendid (kaasava eelarve rida) pole mõeldud
erahuvides loodava ja tegutseva äriühingu
toetamiseks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest Viimsi vald seda
ettepanekut ellu viia ei saa, kuna rendisüsteem kuulub
äriühingule ja vallal puudub kontroll süsteemi üle.
Valla keskuse piirkonda loob vald eraldi tõukerataste
seisuala.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ei vasta kaasava
eelarve raames püstitatud nõuetele. Avalikud
eelarvevahendid (kaasava eelarve rida) pole mõeldud
erahuvides loodava ja tegutseva äriühingu
toetamiseks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest tegemist
muinsuskaitsealaga, mis eeldab Muinsuskaitseameti
kooskõlastust. Võib eeldada ka detailplaneeringu
koostamist sõltuvalt lahendusest. Ei ole realiseeritav
2021.a lõpuks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest vastavalt
Planeerimisseadusele on detailplaneeringu
koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes,
alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus
veekogus ehitusloakohustusliku olulise avaliku huviga
rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava,
motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise
püstitamiseks. seega ei pruugi vajalikud menetlused
(planeerimine, projekteerimine ja lubade väljastamine
olla ajaliselt teostatavad 2021.a lõpuks.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ületab kaasava
eelarve etteantud piirsummat.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest idee esitaja võttis
ettepaneku täpsustamise käigus idee tagasi.
Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest maa kuulub
eraomandisse, seega selles asukohas pole ettepanek
realiseeritav. Jaapani aia laadne ala on planeeritud
Artiumi vastu peatänava äärde.

Mänguplatsi ehitamine Haabneeme
keskuses

Idee ei jätka kaasavas eelarves, sest ettepanekus
märgitud asukohas ei kuulu ettepaneku
realiseerimiseks vajalik maa vallale.

